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--------------------------------บทคัดย่ อ
การค้าบริ การของประชาคมอาเซี ยนได้ดาเนิ นการเจรจาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริ การของอาเซี ยน (ASEAN Framework Agreement on Service : AFAS) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการลดหรื อ
เลิกข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Marketing Access) และข้อจากัดในการปฏิบตั ิเยีย่ งคนชาติ (Limitation
on National Treatment) ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC Blueprint
2015) ที่กาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเปิ ดเสรี การค้าบริ การระหว่างกัน 12 สาขาบริ การซึ่งรวมถึงสาขาบริ การ
ประกันชี วิตด้วย โดยเป้ าหมายสุ ดท้ายที่ ประเทศสมาชิ กต้องดาเนิ นการคืออนุ ญาตให้ผูใ้ ห้บริ การสัญชาติอาเซี ยน
สามารถถือหุน้ ได้ในธุรกิจได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2558 ในทุกสาขาบริ การ
จากการศึกษาพบว่าปั จจุบนั พระราชบัญญัติประกันชี วิต พ.ศ. 2535 กาหนดให้ผใู ้ ห้บริ การสัญชาติอาเซี ยน
สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้เพียงในรู ปแบบสาขาเท่านั้น และสามารถเข้ามาถือหุน้ ได้เพียงร้อยละ 25 ของจานวน
หุ ้นทั้งหมด ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นว่ายังคงไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่ AEC Blueprint ที่ กาหนดไว้ และหากเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอื่น เช่น ประเทศสิ งคโปร์ เห็นว่าประเทศไทยเปิ ดเสรี น้อยกว่าประเทศสิ งคโปร์ ท้ งั ในด้าน
รู ปแบบการจัดตั้งธุรกิจและสัดส่วนการถือหุน้
ดังนั้น เมื่อ AEC Blueprint 2015 มีผลบังคับตามกฎหมายให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
ต้องปฏิ บตั ิตามซึ่ งหากไม่ปฏิ บตั ิตามแล้วทาให้ประเทศไทยย่อมสู ญเสี ยประโยชน์ที่จะได้รับ และยังอาจส่ งผลให้
ประเทศไทยอาจต้อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ระหว่า งประเทศจากการไม่ ป ฏิ บัติ ต ามพัน ธรกรณี ด้ว ย จึ ง ควรควรแก้ไ ข
พระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 ในส่วนของรู ปแบบการประกอบธุรกิจและสัดส่วนการถือหุน้ ของผูใ้ ห้บริ การ
สัญชาติอาเซี ยนให้เท่ากับ AEC Blueprint และประเทศไทยควรเจรจาจัดทาตารางข้อผูกพันให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
ที่ AEC Blueprint 2015 กาหนด
คาสาคัญ: การเปิ ดเสรี การค้าบริ การ, สาขาประกันชีวติ , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ABSTRACT
Trade in services under ASEAN Framework has been negotiated since 1996 under ASEAN Framework
Agreement on Services (AFAS). Its purpose is to reduce or eliminate the limitations on marketing access and the
limitation on national treatment in services, which is the aim of AEC Blueprint 2015 to achieve the ASEAN Economic
Community (AEC). The final purpose of the ASEAN Member states is to allow ASEAN service provider to hold the
equity in the services sectors concerned not less than 70 per cent within 2015 in all services.
However, having researched thoroughly, this thesis has found that Thailand has not abided by the
provision of the AEC Blueprint 2015 aforesaid. It opens its service market, particularly life insurance service, only
up to the maximum point where its domestic legislation, the Life Insurance Act of B.E.2535, allows. Therefore, an
ASEAN investor can only hold foreign equity participation up to 25% at most. This is contrary to the provisions of
the AEC Blueprint 2015. And if comparing with other ASEAN Member State e.g. Singapore, it is shown that Thailand
are less liberate on business structure and shareholder ratio than Singapore.
Non-compliance with the provisions of the AEC Blueprint 2015 to which Thailand, as an ASEAN
Member State, has an obligation to conform, shall be intend to violation to a treaty obligation. This may punish
Thailand's reputation, and may make Thailand suffered from state liability. Therefore, it should be amended Life
Insurance act 1992 in the portion of Model of business operation and share-holding to be equal to the qualification in
AEC Blueprint 2015 which signed by Thailand. And negotiate to set up the schedule of commitment to be consistent
with AEC Blueprint 2015.
Keywords: Liberalization of trade in services, Life insurance services, ASEAN Economic Community
1. บทนา
เนื่ องด้วยประเทศไทยซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสมาชิกประชาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN)
และได้เ ข้า ร่ ว มเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น (ASEAN Economic Community: AEC) พร้ อ มกับ
ประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก 9 ประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อเปิ ดเสรี การค้าสิ นค้า การค้าบริ การ การลงทุนและแรงงาน
และ โดยที่ประชาคมอาเซียนได้ให้เห็นถึงความสาคัญของการเปิ ดเสรี การค้าบริ การ จึงได้ดาเนินการเจรจาการเปิ ดเสรี
การค้าบริ การในกรอบอาเซี ยนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 ซึ่ งต่อมาได้มีการจัดทาแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน (AEC Blueprint 2015) ซึ่ งกาหนดให้ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนต้องเปิ ดเสรี การค้าบริ การระหว่างกัน โดย
เป้ าหมายสุดท้ายที่ประเทศสมาชิกอาเซี ยนต้องดาเนินการคืออนุญาตให้ผใู ้ ห้บริ การสัญชาติอาเซี ยนสามารถถื อหุน้ ได้
ในธุ รกิ จได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70 ภายในปี พ.ศ. 2558 ในทุ กสาขาบริ การ ซึ่ งรวมถึ งสาขาประกันชี วิตด้วย ซึ่ งใน
ปั จจุบนั การเปิ ดเสรี สาขาบริ การประกันชีวติ ยังคงล่าช้ากว่าการเปิ ดเสรี สาขาอื่นๆ
การดาเนิ นการเปิ ดเสรี การค้าบริ การตามแผนงาน AEC Blueprint 2015 เป็ นการดาเนิ นงานภายใต้กรอบ
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริ การของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
ในการลดหรื อ เลิ ก อุ ป สรรคในการค้าบริ การ (Reduction or elimination of barrier to services) 2 ประการ คื อ (1)
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ข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาด (Limitations on Marketing Access) และ (2) ข้อจากัดในการปฏิบตั ิเยีย่ งคนชาติ (Limitation
on National Treatment) และเพื่อเปิ ดตลาดการค้าบริ การระหว่างประเทศสมาชิกอาเซี ยนให้มากกว่าที่เปิ ดไว้ในกรอบ
องค์การค้าโลก
ภายใต้ภ ายใต้ก รอบความตกลงว่า ด้ว ยการค้า บริ ก ารของอาเซี ย น (ASEAN Framework Agreement on
Services : AFAS) กาหนดให้ประเทศสมาชิ กต้องเปิ ดเสรี การค้าระหว่างกัน 12 สาขาบริ การซึ่ งรวมถึงสาขาบริ การ
ประกันชีวิตด้วย (Life Insurance service) การเปิ ดเสรี สาขาบริ การประกันชีวิต จึงย่อมส่ งผลกระทบต่อธุรกิจประกัน
ชี วิตในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุน้ ี ไทยในฐานะประเทศสมาชิ กอาเซี ยนจึ งควรมีการเตรี ยมความ
พร้อมที่จะรองรับการเปิ ดเสรี ดงั กล่าว
วิจยั ฉบับนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเปิ ดเสรี การค้าบริ การเฉพาะสาขาประกันชีวติ ภายใต้กรอบภายใต้กรอบ
ความตกลงว่า ด้ว ยการค้า บริ ก ารของอาเซี ย น (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซึ่ ง เป็ นการ
ดาเนิ นงานตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC Blueprint 2015) เพื่อให้ทราบถึงพันธกรณี ของ
ประเทศไทยและมาตรการทางกฎหมายประเทศไทยที่มีอยูใ่ นประเทศว่าสอดคล้องกับแผนงานการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC Blueprint 2015) หรื อไม่ และหากไม่สอดคล้องแล้วกฎหมายประเทศไทยที่ใช้บงั คับอยูใ่ น
ปั จจุบนั เพียงพอต่อการอนุวตั ิการให้เป็ นไปตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC Blueprint 2015)
หรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประเทศไทยที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อ
ออกกฎหมายฉบับใหม่ เพื่ออนุวตั ิการให้เป็ นไปตามพันธกรณี ดงั กล่าวต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษา หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และความเป็ นมาเกี่ ยวกับการเปิ ดเสรี การค้าบริ การสาขาประกันชี วิต
ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และเพื่อศึกษาพันธกรณี ของประเทศไทยและต่างประเทศเกี่ ยวกับเปิ ดเสรี
การค้าเสรี การค้าบริ การสาขาประกันชีวิต ทั้งนี้ เพื่อประเมินและวิเคราะห์กฎหมายภายในของไทยว่าสามารถที่จะอนุ
วัติการให้เป็ นไปตามพันธกรณี ได้หรื อไม่
3. การดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั ฉบับนี้จะดาเนินการโดยวิธีการวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) ที่เกี่ยวข้องกับความ
ตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าบริ การ(General Agreement on Trade in Service; GATS) และ ความตกลงว่าด้วยการค้า
บริ การของอาเซี ยน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) รวมทั้งตราสารอาเซี ยนอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
อาทิ เช่น AEC Blueprint 2015 รวมทั้งกฎหมายภายในประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้อง อาทิ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
4. ผลการวิจยั
เมื่อพิจารณาตามแผนงาน AEC Blueprint 2015 ที่กาหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทยต้อง
เปิ ดเสรี การค้าบริ การระหว่างกันทุกสาขาบริ การ โดยมีเป้ าหมายสุ ดท้ายที่ประเทศสมาชิกอาเซี ยนต้องดาเนิ นการคือ
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ต้องอนุ ญาตให้ผใู ้ ห้บริ การสัญชาติประเทศอาเซี ยนสามารถถือหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าในอัตราร้อยละ 70 ภายในปี พ.ศ.
2558 ซึ่งปั จจุบนั ได้ล่วงเลยช่วงเวลาดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งกฎหมายภายในของประเทศไทยในปั จจุบนั ยังไม่สอดคล้องกับ
แผนงานดังกล่าวในประเด็นของรู ปแบบการประกอบธุ รกิ จประกันชี วิตและสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูป้ ระกอบการ
สัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งอธิบายได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงแผนการเปิ ดเสรี การค้าบริ การภายใต้ AEC BLUEPRINT 2015
สรุ ปแผนการเปิ ดเสรี การค้าบริ การภายใต้ ASEAN AEC BLUEPRINT 2015 (โดยสังเขป)
ขอบเขตสาขาที่เปิ ดเสรี
เป้ าหมายระดับการเปิ ดเสรี
1. สาขาบริ การที่เร่ งรัดเปิ ดเสรี (Priority Sectors)
1. การค้าบริ การแบบข้ามพรมแดน: ให้เปิ ดเสรี โดยไม่มีขอ้ จากัด
ภายใน ปี ค.ศ. 2010
2. การให้นกั ลงทุนอาเซียนเข้าลงทุนจัดตั้งธุรกิจบริ การที่เร่ งรัดเปิ ด
เสรี : ทยอยเปิ ดให้นกั ลงทุนอาเซียนถือหุน้ ได้
 บริ การด้านคอมพิวเตอร์และคมนาคม
 49% (ปี ค.ศ. 2008)
 บริ การด้านสุขภาพ
 51% (ปี ค.ศ. 2008)
 บริ การด้านท่องเที่ยว
 70% (ปี ค.ศ. 2010)
 บริ การด้านโลจิสติกส์ เช่น ขนส่งทางทะเล ทาง
3. สาขาโลจิสติกส์: จะทยอยเปิ ดให้นกั ลงทุนอาเซียนถือหุน้ ได้
ถนน และทางรางและบริ การที่เกี่ยวข้อง
 49% (ปี ค.ศ. 2008)
2. บริ การสาขาอื่นๆ ทั้งหมด (Other Sectors) 4
ภายในปี ค.ศ. 2015 เช่น
 51% (ปี ค.ศ. 2010)
 บริ การด้านวิชาชีพ
 70% (ปี ค.ศ. 2013)
 บริ การด้านธุรกิจอื่น
4. บริ การสาขาอื่นๆ ทั้งหมด: จะทยอยเปิ ดให้นกั ลงทุนอาเซียนถือ
 บริ การด้านก่อสร้าง
หุน้ ได้
 บริ การด้านการจัดจาหน่าย
 49% (ปี ค.ศ. 2008)
 บริ การด้านการศึกษา
 51% (ปี ค.ศ. 2010)
 บริ การด้านสิ่ งแวดล้อม
 70% (ปี ค.ศ. 2015)
 บริ การด้านสันทนาการ
5. ยกเลิกข้อจากัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้นกั ลงทุนอาเซียนเข้า
มาจัดตั้งธุรกิจด้วย
6. การเปิ ดให้บุคลากรอาเซี ยนเข้ามาทางานมากขึ้น
แม้ว่าปั จจุ บันผูป้ ระกอบการต่างด้าวสามารถประกอบธุ รกิ จประกันชี วิตในประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งขอ
อนุญาตการประกอบธุรกิจต่ออธิ บดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ เนื่ องจากกระทรวงพาณิ ชย์ได้อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 46 วรรคหนึ่ง และบัญชีสามข้อ 21 ท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กาหนดให้
ธุรกิจประกันชีวิตเป็ นธุรกิจบริ การที่ได้รับยกเว้นจากข้อห้ามที่มิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการว่าด้วยการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว
อย่างไรก็ตาม การขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็ นคนละประเด็นกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจและสัดส่วน
การถือหุน้ ซึ่งผูป้ ระกอบการต่างด้าวหากประสงค์จะประกอบธุรกิจบริ การประกันชีวติ ในประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตาม
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และอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535 ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 มาตรา 13 กาหนดให้นาหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจและสัดส่ วนของการถือหุ ้นของธุรกิจประกันชี วิต
ตามที่ กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกันชี วิต พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้สาหรั บประกอบธุ รกิ จประกันชี วิตของ
ผูป้ ระกอบการต่างด้าว
อนึ่ ง เมื่อพิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติประกันชี วิตพ.ศ. 2535 แล้วพบว่า ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการต่างด้าว
สามารถเข้ามาประกอบธุรกิจประกันชีวติ ในประเทศไทยได้เพียง 2 รู ปแบบเท่านั้น คือ
1) การจัดตั้งสาขาของบริ ษทั ประกันชีวติ ต่างประเทศในไทย หรื อ
2) การเข้าถือหุน้ ในบริ ษทั ประกันชีวติ ไทยซึ่งถูกจากัดสัดส่วนการถือหุน้ ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
จานวนหุน้ ทั้งหมด
ประเด็นที่ต้องพิจารณาจึงมีว่า กฎหมายในของประเทศไทยปัจจุบันสอดคล้ องต่ อการเปิ ดเสรีการค้ าบริการ
ธุรกิจประกันชีวติ ภายใต้ กรอบอาเซียนหรื อไม่
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า แม้ในปั จจุบนั พระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542ได้มีบทบัญญัติที่รองรับ
การเปิ ดเสรี การค้าบริ การสาขาธุรกิจประกันชีวิตไว้แล้วตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็ตาม แต่การประกอบธุรกิจประกัน
ชีวิตของผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซี ยนในประเทศไทยยังมีขอ้ จากัดบางประการที่ยงั คงเป็ นอุปสรรคและไม่เป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ AEC Blueprint 2015 ก าหนด อัน จะเห็ น ได้จ ากเป้ า หมายของ AEC Blueprint 2015 ที่ ก าหนดให้
ประเทศไทยมีพนั ธกรณี ที่ตอ้ งอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซี ยนถือหุน้ ในประเทศไทยได้ร้อย
ละ70 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด แต่ในปั จจุบันประเทศไทยอนุ ญาตผูป้ ระกอบการสัญชาติ ประเทศสมาชิ กอาเซี ยน
สามารถประกอบธุ รกิ จด้านการประกันชี วิตได้เพียงการจัดตั้งสาขาและถือหุ ้นได้ไม่เกิ นร้อยละ 25 ของจานวนหุ ้น
ทั้ง หมดเท่ า นั้ น จึ ง เห็ น ได้ว่ า กฎหมายภายในของประเทศไทยเกี่ ย วกับ การประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิ ต ของ
ผูป้ ระกอบการต่างด้าวในส่วนนี้ยงั ไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายที่แผนงาน AEC Blueprint 2015 กาหนดไว้
ตารางที่ 2 แสดงรู ปแบบการประกอบธุรกิจประกันชีวติ ของผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซียนในประเทศไทย
รู ปแบบการประกอบธุรกิจประกันชีวติ ของผู้ประกอบการสัญชาติอาเซียนในประเทศไทย
1.การจัดตั้งสาขาของบริ ษทั ประกันชีวติ ต่างประเทศ
(มาตรา 8)

2. การถือหุน้ ในบริ ษทั ประกันชีวติ ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย
(มาตรา10)
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ผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซียนไม่สามารถเข้ามา
ประกอบธุรกิจประกันชีวติ ในไทยโดยการจัดตั้งบริ ษทั
มหาชนเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวติ ได้ แต่ทาได้เพียง
การจัดตั้งสาขาของบริ ษทั ประกันชีวติ ตปท.เท่านั้น
ผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซียนสามารถเข้าถือหุน้ ใน
บริ ษทั ประกันชีวติ ที่จดั ตั้งในไทยได้ในอัตราส่วนไม่
เกินร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทั้งหมด และสามารถมี
จานวนกรรมการที่เป็ นคนต่างด้าวได้ในอัตราส่วนไม่
เกิน 1 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
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5. การอภิปรายผล
จากการผลการวิจยั ถึงความไม่สอดคล้องของกฎหมายภายในของประเทศไทยต่อการเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
สาขาประกันชี วิตภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน นั้น เห็ นว่า กฎหมายของประเทศไทยมี ขอ้ จากัดบาง
ประการที่ไม่สอดคล้องกับแผนงานAEC Blueprint 2015 อันเป็ นผลให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน
ต้องรี บดาเนิ นการแก้ไขและปรับปรุ งกฎหมายภายในของประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนงานAEC Blueprint 2015
ดังต่อไปนี้
1. ข้อจากัดด้านการจัดตั้งสาขาเพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวติ
จากการวิเ คราะห์ ถึ ง กฎหมายภายในของประเทศไทยเห็ น ว่า ยัง มี ข ้อ จ ากัด ในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบการสัญชาติ ประเทศสมาชิ กอาเซี ย นโดยกฎหมายของประเทศไทยอนุ ญาตให้ผูป้ ระกอบการสัญ ชาติ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนสามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตได้เพียงจัดตั้งสาขาของบริ ษทั ต่างประเทศในประเทศไทย
เท่านั้น และจะขยายสาขา ณ ที่ใดๆในประเทศไทยอีกไม่ได้
เมื่อเปรี ยบกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อาทิเช่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ประเทศมาเลเซีย เวียดนาม ประเทศ
สิ งคโปร์ โดยเฉพาะประเทศสิ งค์โปรและประเทศฟิ ลิปปิ นส์น้ นั เปิ ดกว้างในการอนุญาตให้ผปู ้ ระกอบการสัญชาติ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนสามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตในรู ปแบบการจัดตั้งบริ ษทั ได้ โดยไม่จากัดเพียงแค่จดั ตั้ง
สาขาของบริ ษทั ต่างประเทศเท่านั้น
ผูว้ ิจยั จึ งเห็นว่าควรมีการแก้ไขบทบัญญัติขอ้ จากัดด้านการจัดตั้งสาขาของบริ ษทั ประกันชี วิตต่างประเทศ
โดยเห็ นว่าควรอนุ ญาตให้ผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซี ยนสามารถเข้ามาจัดตั้งบริ ษทั ประกันชี วิตในไทยได้ โดยไม่
จากัดเพียงแค่รูปแบบของสาขาเท่านั้น
2. ข้อจากัดด้านสัดส่วนผูถ้ ือหุน้
จากการวิ เ คราะห์ ถึ ง กฎหมายภายในของไทยเห็ น ว่ า กฎหมายไทยได้จ ากัด สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของ
ผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซียนเพียงร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทั้งหมดเท่านั้น
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอื่นๆ อาทิ เช่น ประเทศมาเลเซี ยได้อนุ ญาตให้ผูป้ ระกอบการ
สัญชาติอาเซี ยนเข้ามาถือหุ ้นในบริ ษทั ประกันชี วิตได้ถึงร้อยละ70 ของจานวนหุ ้นทั้งหมด และจากการศึ กษาพบว่า
ประเทศสิ งคโปร์ น้ นั ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซี ยนแต่อย่างใด แต่ได้มี
บัญญัติในการกาหนดคุณสมบัติของผูถ้ ือหุน้ แทน
ผูว้ ิจยั เห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน AEC Blueprint 2015 และเมื่อเปรี ยบสัดส่ วนการถือหุ ้นของแต่
ประเทศตามที่กล่าวข้างต้นกับประเทศไทยแล้ว เห็นว่าไทยควรแก้ไขปรับปรุ งอัตราส่วนการถือหุน้ ของผูป้ ระกอบการ
สัญชาติอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณี ที่ประเทศไทยได้ผูกพันไว้ ทั้งนี้การเพิ่มสัดส่วนผูถ้ ือหุ ้น
ดังกล่าวควรจากัดไว้เฉพาะผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซี ยนเท่านั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 ว่าด้วยคานิยามคนต่างด้าวและสัดส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าว
อนึ่งข้อจากัดตามข้อ 1 และ 2 ควรเปิ ดเสรี ให้ผปู ้ ระกอบการสัญชาติอื่นนอกเหนือจากผูป้ ระกอบการสัญชาติ
อาเซียนหรื อไม่
ผูว้ ิจยั เห็นว่า ไม่ควรเปิ ดเสรี ให้ผปู ้ ระกอบการสัญชาติอื่นนอกเหนื อจากผูป้ ระกอบการสัญชาติอาเซี ยน และ
หากเป็ นข้อวิตกว่าการเปิ ดเสรี ดงั กล่าวจะเป็ นการเปิ ดเสรี ให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากไปหรื อไม่ เห็นว่า เรา
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สามารถสงวนข้อยกเว้นได้ โดยนาหลักการปฏิบตั ิเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) มาบังคับใช้และหลักการปฏิบตั ิ
เยีย่ งคนชาติ (National Treatment) ยังสามารถนาไปใช้กบั ประเทศอื่นนอกกลุ่มอาเซี ยนที่มีความประสงค์ที่จะทาธุรกิจ
ประกันชีวติ ร่ วมกับประเทศไทยได้
ตารางที่ 3 แสดงข้อผูกพันการเปิ ดเสรี การค้าบริ การสาขาประกันชีวติ ของประเทศสิ งคโปร์
เรื่ อง
กรอบอาเซียน
ประเทศสิ งคโปร์
- ในการบริ การข้ามพรมแดน ประเทศสิ งคโปร์ไม่ได้ผกู พันให้เปิ ดเสรี แต่อย่างใด
- การบริ โภคในต่างประเทศนั้น ไม่ได้มีขอ้ จากัดแต่อย่างใด กล่าวคือเปิ ดเสรี อย่าง
เต็มที่
- ในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริ การ ไม่ได้มีขอ้ จากัดแต่อย่างใด เว้นแต่
1. กรณี ที่ชาวต่างชาติได้มาซึ่งสัดส่วนของการถือหุน้ ในบริ ษทั ชาวสิ งคโปร์เป็ น
เจ้าของโดยจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ รวมกันสูงสุดได้ในอัตราร้อยละ 49 โดยที่
การได้มาซึ่งหุน้ นั้นจะต้องไม่ส่งผลให้ชาวต่างชาติเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ใหญ่ที่สุด
2. บริ ษทั ประกันภัยจะต้องจัดตั้งเป็ นสาขาหรื อบริ ษทั ย่อย
ตารางที่ 4 แสดงข้อผูกพันการเปิ ดเสรี การค้าบริ การสาขาประกันชีวติ ของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เรื่ อง
กรอบอาเซียน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- ในการบริ การข้ามพรมแดนและการบริ โภคในต่างประเทศนั้น ได้กาหนดข้อจากัด
โดยให้ความเสี่ ยงภัยที่เกิดในประเทศฟิ ลิปปิ นส์จะต้องทาประกันภัยกับบริ ษทั
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินธุรกิจในฟิ ลิปปิ นส์เท่านั้น
- ในด้านการจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริ การ ได้กาหนดข้อจากัดดังต่อไปนี้
1) การได้มาซึ่งหุน้ ของบริ ษทั ประกันภายในประเทศที่จดั ตั้งอยูแ่ ล้ว จะถือหุน้
ได้สูงสุดถึงร้อยละ70 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
2) การลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั ประกันภัยภายในประเทศที่ต้ งั ขึ้นใหม่ จะถือ
หุน้ ได้สูงสุดร้อยละ80 ของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
3) การมีส่วนร่ วมของชาวต่างชาติในคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั
ประกันภัยที่จดทะเบียนในประเทศนั้น จะต้องมีสดั ส่วนไม่เกินสัดส่วนการ
ถือหุน้ ของชาวต่างชาติในบริ ษทั
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สาขาบริ การประกันชีวิตเป็ นสาขาบริ การหนึ่ งที่ตอ้ งเปิ ดเสรี ภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน (AEC Blueprint 2015) ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นงานภายใต้ก รอบความตกลงว่าด้ว ยการค้าบริ การของอาเซี ย น
(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) โดย AEC Blueprint 2015 ได้ก าหนดเป้ า หมายให้ประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยนต้องอนุ ญาตให้ผูใ้ ห้บริ การสัญชาติประเทศสมาชิ กอาเซี ยนสามารถือหุ ้นได้ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 70
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ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซี ยนจึงมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามพันธกรณี ดงั กล่าวซึ่ง
ปั จจุบนั ได้ล่วงเลยช่วงเวลาดังกล่าวมาแล้ว และจากการศึกษาพบกว่ารู ปแบบการเปิ ดเสรี โดยประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
จะมีลกั ษณะเป็ นการเปิ ดเสรี ดา้ นสัดส่ วนการถือหุ ้นของผูป้ ระกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซี ยนอื่นและการจัดตั้ง
สถานประกอบธุ รกิ จ ซึ่ งจะมี ลกั ษณะที่ แตกต่างกันขึ้ นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศสมาชิ ก อาเซี ยน ซึ่ งเมื่ อ
เปรี ยบเทียบความพร้อมในการเปิ ดเสรี การค้าบริ การสาขาประกันชีวติ ของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซี ยนอื่น
เห็ นว่าประเทศไทยยังเปิ ดเสรี ในระดับที่ ล่าช้า และไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายตามที่กาหนดในAEC Blueprint 2015
ผูว้ ิจยั เห็นว่าประเทศไทยมีพนั ธกรณี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามโดยประเทศไทยจะต้องแก้ไขกฎหมายประเทศไทยให้สอคล้อง
กับ AEC Blueprint 2015 โดยให้มีการแก้ไขดังนี้
1. ข้อจากัดด้านการจัดตั้งสาขา
ให้แก้ไขบทบัญญัติที่อนุญาตให้บริ ษทั ประกันชีวติ ต่างประเทศสามารถจัดตั้งได้เพียงสาขาของบริ ษทั ฯ โดย
ให้แก้ไขเป็ นอนุญาตให้บริ ษทั ประกันชีวิตต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยได้โดยการ
จัดตั้งในรู ปแบบบริ ษทั มหาชนได้ ดังนี้
ให้แก้ไขมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535
จากเดิม
“มาตรา 8 บริ ษ ัท ประกัน ชี วิต ต่ า งประเทศจะตั้ง สาขาของบริ ษ ัท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ประกัน ชี วิ ต ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี ในการนี้รัฐมนตรี จะอนุญาตโดยมี
เงื่อนไขก็ได้
การขอรับใบอนุญาตประกอบธุ รกิ จประกันชี วิตและการออกใบอนุญาตประกอบธุ รกิ จประกัน
ชีวิตโดยตั้งเป็ นสาขาของบริ ษทั ประกันชีวติ ต่างประเทศตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
สาขาของบริ ษทั ประกันชีวิตต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิต ต้องดารง
ทรั พย์สินไว้ในประเทศไทยตามจานวน ชนิ ด วิธีการและเงื่ อนไขที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนด จานวนทรั พย์สินที่
รัฐมนตรี กาหนดต้องไม่ต่ากว่าจานวนเงินกองทุนที่บริ ษทั ต้องดารงตามมาตรา 27
รัฐมนตรี จะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ งก็ต่อเมื่อบริ ษทั ได้วางหลักทรัพย์ประกันตาม
มาตรา 20 และดารงไว้ซ่ ึงทรัพย์สินในประเทศไทยตามวรรคสามแล้ว
บริ ษทั ที่เป็ นสาขาของบริ ษทั ประกันชีวติ ต่างประเทศจะเปิ ดสาขา ณ ที่ใด ๆ มิได้
สาขาให้หมายความรวมถึงสานักงานที่ แยกออกจากสานักงานใหญ่ของบริ ษทั ไม่ว่าจะเรี ยกชื่อ
อย่างใด และได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากบริ ษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม แต่ท้ งั นี้ ไม่รวมถึงสถานที่ที่ได้รับ
ความเห็ นชอบจากนายทะเบี ยนให้ใช้เป็ นที่ ต้ งั หน่ วยปฏิ บตั ิ การข้อมูล สถานที่ เก็บเอกสารและสถานที่ ฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ”
โดยให้ แก้ ไขดังนี้
“มาตรา 8 บริ ษัทประกันชีวิตต่ างประเทศจะประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินีไ้ ด้ กต็ ่ อเมื่อได้
จัดตั้งขึน้ ในรู ปแบบบริ ษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายว่ าด้ วยมหาชนจากัด และโดยได้ รับใบอนุญาตจากรั ฐมนตรี โดย
อนุมตั ิคณะรั ฐมนตรี ในการนีร้ ั ฐมนตรี จะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขก็ได้
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การขอรั บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตของบริ ษทั ประกันชีวิตต่ างประเทศตามวรรคหนึ่ง
ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
บริ ษัทประกันชีวิตต่ างประเทศที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประกันชีวิต ต้ องดารงทรั พย์ สิน
ไว้ ในประเทศไทยตามจานวน ชนิ ด วิ ธีการและเงื่ อนไขที่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนด จานวนทรั พย์ สินที่ รัฐมนตรี
กาหนดต้ องไม่ ตา่ กว่ าจานวนเงินกองทุนที่บริ ษัทต้ องดารงตามมาตรา 27
รั ฐมนตรี จะออกใบอนุญาตตามความในวรรคหนึ่ งก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ วางหลักทรั พย์ ประกันตาม
มาตรา 20 และดารงไว้ ซึ่งทรั พย์ สินในประเทศไทยตามวรรคสามแล้ ว
บริ ษัทประกันชี วิตต่ างประเทศจะเปิ ดสาขา ณ ที่ ใด ๆ ได้ ต่อเมื่อได้ รับโดยได้ รับใบอนุญาตจาก
รั ฐมนตรี โดยอนุมตั ิคณะรั ฐมนตรี ในการนีร้ ั ฐมนตรี จะอนุญาตโดยมีเงื่อนไขก็ได้
สาขาให้ หมายความรวมถึงสานักงานที่ แยกออกจากสานักงานใหญ่ ของบริ ษัทไม่ ว่าจะเรี ยกชื่ อ
อย่ างใด และได้ รับเงิ นค่ าใช้ จ่ายจากบริ ษัทไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม แต่ ทั้งนี ้ ไม่ รวมถึงสถานที่ที่ได้ รับ
ความเห็ นชอบจากนายทะเบียนให้ ใช้ เป็ นที่ ตั้งหน่ วยปฏิ บัติการข้ อมูล สถานที่ เก็บเอกสารและสถานที่ ฝึกอบรมที่
เกี่ยวกับกิจการของบริ ษัท”
2. ข้อจากัดด้านสัดส่วนผูถ้ ือหุน้
ให้แก้ไขสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ ้นที่ จากัดให้ผูป้ ระกอบการต่างชาติสามารถถือหุ ้นได้เพียงไม่เกิ นร้อยละ 25 ของ
จานวนหุ ้นทั้งหมดให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน AEC Blueprint 2015 แต่ท้ งั นี้ การแก้ไขดังกล่าว
ให้มีผลเฉพาะประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซี ยน แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงประเทศอื่นด้วย เว้นแต่ประเทศนั้นมีต่างตอบ
แทนซึ่งจะพิจารณาตอบแทนเป็ นรายๆ ไป ไป ดังนี้
ให้แก้ไขมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติประกันชีวติ พ.ศ. 2535
จากเดิม
“มาตรา 10 บริ ษทั ต้องมีจานวนหุน้ ที่บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยถืออยูไ่ ม่ต่ากว่าสามในสี่ ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็ นบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยไม่ต่ากว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด”
โดยให้ แก้ ไขดังนี้
“มาตรา10 บริ ษทั ต้องมีจานวนหุน้ ที่บุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยถืออยูไ่ ม่ต่ากว่าสามในสี่ ของจานวนหุน้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็ นบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยไม่ตากว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด
ความในวรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับกับผูซ้ ่ ึ งมีสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซี ยน ซึ่ งอาศัยสิ ทธิ ตามสนธิ สัญญาที่
ประเทศไทยเป็ นภาคีหรื อมีความผูกพันตามพันธกรณี ”
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนและเป็ นหนึ่งในห้าประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็ น
ผูร้ ิ เริ่ มการก่อตั้งประชาคมอาเซี ยน จึ งควรรี บเร่ งในการเจรจาการเปิ ดการค้าเสรี โดยจัดทาตารางข้อผูกพันและการ
ปรับปรุ งกฎหมายภายในประเทศให้เป็ นเป็ นตามเป้าหมายที่ AEC Blueprint 2015 กาหนดไว้ และผูว้ จิ ยั เห็นว่าการเปิ ด
เสรี ก ารค้าบริ ก ารประกันชี วิตในระดับที่ สู ง ขึ้ นกว่า ปั จจุ บัน จะเป็ นผลดี แ ก่ ประเทศไทยเป็ นอย่า งมาก เพราะจะ
ก่อให้เกิ ดการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศเข้า มาสู่
ภายในประเทศไทย ซึ่งจะเป็ นผลดีทาให้ธุรกิจประกันชีวติ ของประเทศไทยได้เติบโตและพัฒนาขึ้น
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาและทาวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ ดร.ธเนศ สุ จารี กุล อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้
สละเวลาอันมีค่ารับเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งคอยช่วยเหลือให้คาแนะนาต่างๆและขอบพระคุณผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ที่กรุ ณาให้เกียรติรับเป็ นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้คาแนะนาต่างๆ
ที่ เป็ นประโยชน์ในการทาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร. สมปอง สุ จริ ตกุล ที่ กรุ ณาให้
เกี ยรติเป็ นกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และได้ให้คาปรึ กษาตลอดจนข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งที่ทาให้
วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิ ตและบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสในการ
นาเสนองานวิจยั นี้
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